
 

 

Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017 - 2018                       MUISTIO 

Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmän tapaaminen   
   
Aika  15.5.2018 klo 8.30-11.00  

Paikka  Pikassoksen neuvottelutila, Tampere 

Osallistujat Nanna Miettunen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE  
Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE  
Sari Miettinen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE (muistion kirjaus) 
Tiina Civil, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE 
Mirka Forsström, johtava sosiaalityöntekijä, Pirkkala 
Minna Hakala, sosiaalityöntekijä, Virrat-Ruovesi 
Riitta Oksa, osastonhoitaja, PSHP 
Laura Parviainen, kokemusasiantuntija 
Leena Kaarineva, koulukuraattori, Tampere 
Jenni Kilpinen, lasten ja nuorten psykologi, Urjala 
Anne Meskanen, sosiaalityöntekijä, Tays nuorisopsykiatria 
Kati Paulaniemi, osastonhoitaja, PSHP/kehitysvammahuolto 
Teija Virtanen, sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, Akaa 
 

Poissa 
Marianna Heikkilä, lapsiperheiden sosiaalityön päällikkö, Sastamala  
Maippi Kiiski, palvelupäällikkö, Tampere 
Tiina Koivulahti, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Hämeenkyrö  
Taina Koski-Vähälä, kuraattori, vs. sosiaalityöntekijä, Sastamala  
Annika Malmi, sosiaalityöntekijä, lastenpsykiatrian klinikka, Tays  
Marianne Aalto-Siiro, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tampere 
Taru Räsänen, rehtori, Orivesi 
Leena Tuomainen, sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, Sastamala  
Tuija Ukkonen-Erenius, yhdyspintasosiaalityöntekijä, Tampere  
Irmeli Nenonen, erikoislääkäri, Tays Lastenpsykiatria 

 Asia  Kehittämistyöryhmän kokous, teemana johtaminen 

1 Kokouksen aloitus Projektikoordinaattori Nanna Miettunen avasi kokouksen. Mukana myös Tiina Civil. 

2 Edellisen kokouksen 

muistio 

Edellisen kokouksen muistio ja muut materiaalit löytyvät hankkeen nettisivujen mate-

riaalipankista perhekeskustoimintamallin osiosta: https://lapepirkanmaa.fi/materiaali-

pankki/muistiot/ . 

3 Ajankohtaiset asiat Sote –aluejako 

Aluejako mietityttää erityisesti välimatkojen kannalta.  

Työntekijöiden liikkuvuus lisääntyy, työaikaa kuluu ajomatkoihin. Missä tehdään päi-

vystysluonteinen työ? Tullaan tarvitsemaan monentyyppisiä ja uudenlaisia tiimejä; 

vastuunjakoa ja työnjakoa uudella tavalla. 

https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/


 

 

 

 

Aluejako mahdollistaa isommat tiimit ja päästään yhden työntekijän ja pienen tiimin 

haavoittuvuudesta. Toisaalta huolestuttaa, etteivät esim. perheoikeudelliset palvelut 

tai vammaispalvelut karkaa liian kauas. 

Tulevat LAPE-tilaisuudet löytyvät kootusti diaesityksestä sekä erillisestä liitteestä. 

4 Mitä monitoimijainen ar-

viointi tarkoittaa – koonti 

työryhmän tuotoksista 

Nanna Miettunen esitteli koonnin työryhmän tuotoksista (diat liitteenä). 

Lisäksi työstettiin koordinaattoreiden valmistelemaa kaikille toimijoille tarkoitettua 

palautekyselyä yhteisneuvottelukaavakkeen käyttökokemuksien keräämiseksi.  

 

Kysely löytyy osoitteesta 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16376/lomake.html 

5 Miten monitoimijaisen 

arvioinnin edellytykset 

turvataan johtamisen 

avulla? 

Työryhmätyöskentelyä pienryhmissä kysymyksistä: 

• Miten monitoimijaisen arvioinnin edellytykset turvataan johtamisen avulla? 

• Millaiset (verkosto)johtamisen rakenteet mahdollistavat monitoimijaisen arvi-
oinnin ja yhteistyön? 

• Millaisia yhteisiä verkostojohtamiset rakenteita tarvitaan? 
 
 
Ryhmätyöskentelystä ja keskustelusta sekä Erityis- ja vaativan tason työryhmän ryh-
mätyöskentelystä ja keskustelusta tehty kooste, joka käsiteltiin Johtamisen kehittäjä-
ryhmässä 29.5.2018, on muistion liitteenä. 
 

6 Seuraava kokous 18.6.2018 klo 13–16 Pikassos, teemoina pilottien esittelyt, valtakunnallisen kehittä-

mistyön esittely, yhteinen viitekehys, työryhmän työskentelyn koonti 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16376/lomake.html

